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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai berbagai ragam

kebudayaan dan sumber daya alam yang merupakan modal utama untuk

meningkatkan taraf hidup bangsa melalui pendayagunaan kekayaan yang

dimiliki. Salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia adalah ditemukannya

berbagai macam tempat objek wisata dengan daya tarik dan ciri khas

tersendiri, sehingga dapat menarik perhatian para wisatawan baik domestik

maupun mancanegara untuk berkunjung ke Negara Indonesia.1 Khususnya di

Propinsi Riau Kabupaten Bengkalis yang memiliki banyak objek wisata yang

menarik untuk dikunjungi.

Kabupaten Bengkalis memiliki sebuah pulau yang terdapat pantai yang

sangat menawan. Di Pulau Rupat ini terdapat pantai memanjang dengan pasir

putih yang bersih sepanjang pesisir pantai. Lokasinya di Tanjung Medang,

Teluk Rhu, dan Tanjung Punak. Pulau Rupat terbagi ke dalam dua kecamatan

yaitu kecamatan Rupat dan kecamatan Rupat Utara.2. Kecamatan Rupat Utara

memiliki potensi wisata air dengan pantai pasir yang sangat indah. Pantai

inilah yang disebut Pantai Pesona Pulau Rupat Utara yang menjadi objek

pengembangan wisata pantai Kabupaten Bengkalis.

1 Kusmayadi. Statistika Pariwisata Deskriptif, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2004). h. 3

2Http://www.forum.viva.co.id/domestik/507332-pantai-rupat-utaratanjungmedang.html
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Pantai Tanjung Medang yang terdapat di Kecamatan Rupat Utara

merupakan salah satu modal dasar industri pariwisata. Objek wisata ini perlu

dikembangkan dengan peningkatan pembangunan wilayah dan konsep

pariwisata. Melalui pariwisata produktif suatu wilayah akan meningkat dan

pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mempunyai

prosfek yang baik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan

demikian maka pemerintah akan lebih dapat meningkatkan pembangunan

untuk mensejahtrahkan masyarakatnya.3

Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki komitmen untuk

menjadikan daerah tersebut menjadi dearah tujuan wisata yang di kenal

seluruh masyarakat diluar daerah Kabupaten Bengkalis maupun didalam

Kabupaten Bengkalis.4

Untuk mendukung pengembangan pariwisata yang dapat

meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan ekonomi masyarakat maka

objek wisata Pantai Tanjung Medang perlu dibenahi secara potensial dan

terencana sebab objek wisata ini dapat meningkatkan pendapatan daerah dan

pendapatan masyarakat setempat.5

Secara garis besar kegiatan bisnis dapat di kelompok atas lima bidang

usaha, yaitu bidang industri, bidang perdagagan, bidang jasa, bidang agraria,

dan bidang ektraktif. Jika ditelaah lebih dalam, ternyata kegiatan bisnis yang

terjadi dimasyarakat sangat luas meliputi bidang usaha seperti kehutanan,

3 Mulyadi A. J. kepariwisataan dan perjalanan, (jakarta: rajawali press 2012), h. 57
4 Htp://www.id.wikipedia.org/rupat_utara_bengkalis
5 Holloway, Manajemen Usaha Pariwisata, Indonesia, (Jakarta:Gunung Agung, 1995)

h.45
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kesehatan, pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan, pengakutan,

perdagangan dan lain-lainnya. Dalam melakukan bisnis sehari-hari yang

dilakukan diobjek wisata pantai Tanjung Medang ini telah dapat

meningkatkankan perekonomian masyarakat yang dilakukan dengan  usaha

menengah.

Dampak keberadaan objek wisata ini sangat berpengaruh dalam

meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Kecamatan Rupat Utara

dampak yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung serta

induksi, yang masing-masing dapat diukur dengan penjualan (sales),

penghasilan (income), penempatan tenaga kerja (employment) dan nilai

tambah (value added).

Secara nyata, kegiatan pariwisata memberikan manfaat pada penjualan,

keuntungan, lapangan kerja, pendapatan pajak dan penghasilan daerah Rupat

Utara. Dampak yang paling dirasakan langsung, terjadi di dalam sub-sektor

pariwisata primer,penginapan,angkutan, hiburan dan perdagangan eceran

(retail). Pada tingkat kedua, di sub-sektor sekundernya, berpengaruh pada

sebagian besar sektor ekonomi masyarakat Rupat Utara.

Dalam mewujudkan kehidupan  ekonomi sesungguhnya Allah telah

menyediakan sumberdaya-Nya di alam raya ini. Allah SWT mempersilakan

manusia untuk memanfaatkannya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-

Baqarah ayat 29:
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Artinya : Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk

kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-

Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Tujuan Allah menciptakan dan mangatur semua ini adalah semata-

mata agar umatnya dapat memperolehi kehidupan yang layak dan sejahtera

dimuka bumi ini, kemudian juga agar  manusia itu memenuhi segala

kebutuhannya baik yang bersifat dharuriah maupun hajiyat hal ini sesuai

dengan salah satu tujuan disyari’atnya hukum islam oleh Allah yakni untuk

mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.6

Sementara itu pendapatan merupakan penghasilan dari seluruh anggota

rumah tangga yang disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pendapatan seseorang bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan

kemampuan bekerja dan keadaannya.7 Oleh sebab itu dengan berubahnya

pendapatan tersebut merupakan faktor penting yang mempengaruhi

meningakatkan perekonomian masyaratat Kecamatan Rupat Utara Kabupaten

Bengkalis.

Pendapatan yang didapatkan setiap bulannya kemudian akan dapat

meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat Kecamatan Rupat Utara

Kabupaten Bengkalis. Yang akhirnya akan dapat meningkatkan juga

kesejahtraan masyarakat yang melakukan usaha menengah di pantai tersebut.

Akan tetapi hasilnya tidak seratus persen sama yang diharapkan, kerena

berdasarkan observasi yang sudah dilakukan dilapangan, tidak semua

6 Dr. AKhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (jakarta:PT. grafindo persada, 2007), h. 12
7 Sadono Sukirno, Teori Ekonomi Makro, (Jakarta: Raja Press, 2004), h 36
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masyarakat yang melakukan usaha menengah ini mengalami peningkatan

terhadap perakonomiannya.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis

terinspirasi untuk meneliti lebih lanjut kepariwisataan Kabupaten Bengkalis

yang dituangkan dalam penelitian dengan judul: “Kontribusi Objek Wisata

Pantai Tanjung Medang Dalam Meningkatkan Perekonomian

Masyarakat Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Ditinjau

Menurut Perspektif Ekonomi Islam”.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik

yang di persoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada

“Kontribusi Objek Wisata Pantai Tanjung Medang Dalam Meningkatkan

Perekonomian Masyarakat Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis

Ditinjau Menurut  Perspektif Ekonomi Islam.”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang ditetapkan, maka permasalahan

yang  dibahas   dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kontribusi objek wisata Pantai Tanjung Medang Dapat

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kecamatan RupatUtara

Kabupaten Bengkalis?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam meningkatkan

perekonomian masyarakat melalui objek wisata Pantai Tanjung Medang

Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis ?
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3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap Kontribusi objek wisata

Pantai Tanjung Medang Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui kontribus objek wisata Pantai Tanjung Medang

Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Rupat

Utara Kabupaten Bengkalis.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam

meningkatkan perekonomian masyarakat melalui objek wisata Pantai

Tanjung Medang Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis.

c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap

Kontribusi Pantai Tanjung Medang Kecamatan Rupat Utara Kabupaten

Bengkalis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu  yang sudah didapatkan

di Universitas.

2. Berguna sebagai informasi bagi penelitian yang akan datang dibidang

yang sama.

3. Berguna sebagai masukan dalam pengembangan pariwisata untuk

masa yang akan datang.
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E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten

Bengkalis, yaitu Pantai Tanjung Medang. Adapun alasan penulis memilih

lokasi penelitian karena lokasi ini sangat strategis dan cukup menarik

untuk di teliti karena penulis melihat banyak pengunjung yang datang ke

pantai tersebut dan dengan banyaknya pengunjung yang datang, maka

banyak pula yang berlanja ditempat itu, sehingga menguntungkan atau

memberi pendapatan terhadap perekonomian masyarakat yang berjualan di

pantai tersebut.

2. Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah

Masyarakat yang menjadi pelaku usaha di Pantai Tanjung Medang

Kecamatan Rupat Utara. Sedangkan yang menjadi Objek dalam penelitian

ini adalah Kontribusi wisata Pantai Tanjung Medang dalam meningkatkan

perekonomian masyarakat Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mayarakat yang ikut

melakukan usaha menengah yang berjumlah 57 orang. Karena banyaknya

jumlah yang melakukan usaha menengah maka diambil sampel sebanyak

26 orang, dimana 26 orang ini telah mewakili populasi yang ada. Adapun

teknik pengambilan sempel dalam penelitian ini adalah dengan metode

purposive sampling yaitu sampel dimana elemen yang dimaksud dalam
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sampel dilakukan dengan sengaja dengan catatan bahwa sampel tersebut

representative atau mewakili populasi yang ada.8

4. Sumber data Penelitian

a. Sumber primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan melalui

observasi, wawancara, angket.

b. Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang

kaitannya dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan

peninjauan langsung ke lapangan.

b. Wawancara, yaitu penulis mengajukan sejumlah pertanyaan kepada

responden yang akan diteliti.

c. Angket, yaitu membuat sebuah pertanyaan tertulis yang diajukan

kepada responden guna mendapatkan informasi tentang permasalahan

yang diteliti.

6. Teknik Analisa Data

Metode analisis data  yang digunakan  dalam penelitian ini adalah

menggunakan  teknik analisis kualitatif yaitu  menganalisis data yang

bersifat penjelasan  dari data-data informasi yang kemudian di kaitkan

dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan, di mana

penjelasan itu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk

memperoleh kesimpulan.9

8 M. Haryanto, Metode Penelitian  Administrasi, (Bandung:Alfabeta,2002), h.45
9 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 392
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7. Metode Penulisan

Dalam mengelola data dan menganalisis data  yang telah

terkumpul penulis menggunakan beberapa metode  penulisan sebagai

berikut:

a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya

dengan hal ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Induktif, yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya

dengan masalah yang dibahas, dianalisa kemudian dan diambil

kesimpulan secara umum.

c. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara tepat masalah yang

diteliti sesuai dengan yang di peroleh, kemudian di analisa sesuai

dengan masalah tersebut.10

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab diuraikan

kepada beberapa unit, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai

hubungan dan saling berkaitan satu sama lain.

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pembahasan mengenai latar belakang, batasan

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

metode penelitian dan sistematika penulisan.

10 Ibid,h.403
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BAB II : GAMBARAN UMUM DESA TANJUNG MEDANG

KECAMATAN RUPAT UTARA

Menyajikan gambaran umum daerah Desa Tanjung Medang

Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis yang meliputi

keadaan geografis, iklim dan potografi, pembagian wilayah

administrasi dan jumlah penduduk, sosial budaya, keadaan

ekonomi penduduk serta keadaan kepariwisataan.

BAB III : PERANAN EKONOMI DALAM KEPARIWISATAAN

Bab ini menggunakan Teori yang akan melandasi pembahasan

penelitian ini yang mencangkupi pengertian kontribusi, wisata

dalam syariah Islam, pariwisata, batasan-batasan teknis

pariwisata, tinjauan Islam terhadap pengembangan objek

pariwisata.

BAB IV : HASIL PENELITIAN OBJEK WISATA PANTAI

TANJUNG MEDANG

Bab ini merupakan bab yang berisi hasil penelitian dan

pembahasan yang akan menjawab permasalahan dalam

penelitian mengenai Kontribusi Objek Wisata Pantai Tanjung

Medang Dapat Meningkatkan Perekonomian masyarakat

Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis, faktor-faktor

yang menjadi kendala dalam meningkatkan perekonomian

masyarakat melalui objek wisata Pantai Tanjung Medang,

Tinjauan Ekonomi Islam mengenai kontribusi objek wisata
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pantai Tanjung Medang dalam meningkatkan perekonomian

masyarakat Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab pembahasan terakhir yang memuat kesimpulan

dan saran-saran penulis sebagai sumbangan pemikiran dan hasil

penelitian.


